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Året 2019/2020 blev for Vejle IF, som for så mange andre, et besynderligt år. Bemærk at 

beretningen dækker perioden 16. okt. 2019 til 15. okt. 2020. 

Startede som normalt de første ca. 5 mdr. med de aktiviteter, som var planlagt skulle afholdes. 

Men så væltede Covid-19 pandemien al normalitet. Begrænsninger, restriktioner og 

forsamlingsforbud gjorde foreningslivet surt og meget besværligt. Vejle IF stod lige pludselig på 

usikker grund. Hvor meget skulle vi skære ned på træning og arrangementer, kunne vi afvikle 

planlagte kommende aktiviteter. Udmeldingerne fra regeringen var ofte mangelfulde og kom i 

sidste øjeblik med kort varsel. VI kendte aldrig spillereglerne mere end 1 til 2 måneder frem. 

Selvom der var alternative muligheder for afvikling af arrangementer, var lysten til at prøve det 

ene eller andet begrænset. Vi havde ikke lyst til at lægge kræfter i et arrangement, for så senere at 

måtte aflyse det på grund af nye restriktioner. 

I bestyrelsen var vi selvfølgelig bekymret for, hvordan vi rent økonomisk kunne klare 

udfordringerne med mistede indtægter fra flere store motionsløb. Heldigvis nåede vi at afvikle 

Vejle Ådal 2019 med et pænt overskud, ligesom Dr. Nielsens vinterhyggemaraton også gav det 

budgetterede overskud. 

Vi besluttede at skære ned på aktiviteter og omkostninger, nogle gav sig selv, fordi arrangementer 

blev aflyst. Heldigvis støttede DIF og DGI op med forskellige puljer, som vi kunne søge, ligesom 

Vejle kommune i de kommende gav udsagn for at kompensere pænt for mistede indtægter i 

forbindelse med aflyste motionsløb. 

Vi har mistet en del medlemmer på grund af Covid-19, og der skal arbejdes hårdt for at få dem 

tilbage i folden. Det er især i gået ud over motionsafdelingen, mens atletik har klaret sig pænt.  

I nedlukningsperioden var det muligt at gennemføre Kongen Kær Rundt med knap 50 deltagere og 

Atletik skole i sidste uge af sommerferien var en succes med rekorddeltagelse på ca. 85 deltagere. 

Tak til Kasper Filsø og alle de andre trænere som gjorde ugen til den store succes. 

Vi måtte aflyse Vejle Løbet, Frøs stafetten, Frøs kvindeløb, Vejle Trail Challenge og Crossserien. 

Til trods for de aflyste arrangementer og mistede indtægter, har støttepakker og reducerede 

omkostninger bevirket, at vor økonomi mod vor frygt, ser fornuftig ud.  

I atletik blev det muligt at afholde regionstævne i september.  

Sociale aktiviteter kunne vi hellere ikke gennemføre, hverken i atletikafdelingen eller 

motionsafdelingen. Børneatletikken har ikke været begrænset så meget som voksenaktiviteter. 

Motionsløbstræning har vi efter bedste evne gennemført i begrænset omfang. Klubspisning og 

hygge efter motionstræning tirsdage var lukket ned det meste af sæsonen. 



Styrketræningslokalet bliver anvendt mere og mere og med Kasper Filsø som primus motor er der 

planlagt pæne investeringer i en opgradering af lokalet. 

Atletikafdelingen kører godt både med hensyn til børneatletik og i ungdomsafdelingen, men vi har 

stadig det store problem med manglende indendørs træningsmuligheder. En træningshal på ca. 

15-18 m i bredden og 75m i længden ville kunne opføres for ca. 6 mil. kroner. Et beløb der ikke 

helt afskrækker kommunen, når man tænker at andre end VIF ville kunne benytte hallen. I 

skrivende stunde er intet aftalt eller bevilliget, og en evt. hal ville tidligst først være klar i efteråret 

2022. Den nye bestyrelse vil presse på for en afgørelse. 

Bestyrelsens arbejdsbetingelser har lidt under restriktionerne. De manglende muligheder for at 

planlægge har været frustrerende og flere af vore møder har været mere orienterende møder 

med, hvor står vi henne, hvad kan vi planlægge og ikke mindst, hvad ville være omsonst at 

planlægge.  

Dette er min sidste beretning som formanden. Energien forsvandt allerede sidste år med Covid-

19’s indtog. Jeg vil gerne takke bestyrelses kollegaer for et godt samarbejde, ligesom der skal lyde 

en stor tak til alle ledere, trænere og frivillige hjælpere. 

Hilsen 

Thorkild Bo 

Afgående formand 

 

 

   

 

  


